TP-PKK Medan Dorong Perempuan
Lakukan Tes IVA

Ilustrasi
Medan, 5/11 (LintasMedan) – Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Medan mendorong perempuan
di daerah itu melakukan tes Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)
untuk mendeteksi dini penyakit kanker rahim.
“Kanker rahim itu penyakit yang berbahaya. Melalui deteksi
dini, akan cepat diketahui dan diobati,” kata Ketua TP-PKK
Kota Medan, Hj. Rita Maharani Dzulmi Eldin saat menerima
kunjungan rombongan TP-PKK Provinsi Sumut dalam rangka
melakukan peniliaian terhadap pelaksanaan tes IVA di aula
kantor Camat Medan Baru, Senin (5/11).
Dalam acara yang turut dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar
Nasution itu, Rita menjelaskan bahwa pihaknya mewajibkan
pengurus dan kader PKK untuk mengikuti tes tersebut dan aktif
melakukan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing
kelurahan.
Dia menekankan deteksi dini kanker rahim tersebut bisa
dilakukan oleh masyarakat mulai dari individu itu sendiri
sebelum memeriksakanya ke fasilitas layanan kesehatan.
Pemeriksaan atau tes IVA bisa dilakukan individu dan bila ada
kelainan yang dirasakan dianjurkan ke fasilitas pelayanan

kesehatan terdekat untuk dilakukan deteksi.
“Para perempuan kami harapkan dapat mengikuti program ini,
pengobatan kanker sangat sulit apalagi saat telah terlambat
mengetahuinya,” katanya.
selama ini, TP-PKK Kota Medan telah melaksanakan pembinaan dan
sosialisasi mengenai tes IVA secara berjenjang kepada pengurus
dan kader PKK mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai
pada tingkat lingkungan.
Dengan demikian, mereka diharapkan mampu ikut berperan
memberikan edukasi kepada kaum perempuan di sekitar
lingkungnnya mengenai pentingnya melakukan tes IVA.
Rita juga berharap kegiatan evaluasi pelaksanaan tes IVA yang
dilakukan tim dari PKK Provinsi Sumut tersebut akan semakin
menambah pemahaman pengurus dan kader TP-PKK di Medan.
Sebelumnya, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution mengingatkan
pentingnya deteksi dini penyakit kanker serviks atau mulut
rahim.
Oleh karena itu, ia meminta kepada TP-PKK Medan bersama PKK di
setiap kelurahan agar senantiasa fokus dan rutin memonitor
pelaksanaan tes IVA agar program tersebut dapat terukur dengan
baik.
Sebagaimana diketahui, tes IVA merupakan metode pemeriksaan
yang paling mudah, murah, mampu dilakukan di Indonesia.
Pemeriksaan leher rahim ini tersedia di semua puskesmas dan
bisa digunakan sebagai pendeteksi pertama. (LMC-04)

